
 

Somija: Baļķu cenu kritums septembrī 

 

Kokmateriālu tirdzniecība Somijā septembrī saglabājās aktīva, un 

kopējais apjoms bija par pieciem procentiem lielāks nekā vidēji 

iepriekšējos piecos gados. Skujkoku apaļkoksnes pārdošanas cenas, 

salīdzinot ar augustu, samazinājās par diviem procentiem. Bērza 

papīrmalkas cena pieauga par diviem procentiem, reālajā izteiksmē 

sasniedzot par sešiem procentiem augstāku cenu nekā vidējā cena visa 

pagājušā gada laikā. 

Somijas kokmateriālu tirdzniecības apjoms privātajos mežos septembrī 

saglabājās 4,2 miljonu kubikmetru līmenī. Tas bija par pieciem 

procentiem lielāks nekā vidēji iepriekšējos piecos gados. 

Tomēr Somijas kokmateriālu tirdzniecības apjoms janvārī-septembrī 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 21 % un bija par 6 % 

mazāks nekā vidēji iepriekšējos piecos gados. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem pieciem gadiem baļķu tirdzniecība samazinājās par vienu 

procentu, bet papīrmalkas tirdzniecība - par 10 procentiem. 

Septembrī par egles baļķiem vidēji maksāja EUR 73,0 par kubikmetru, 

bet par priedes baļķiem - EUR 68,7 par kubikmetru. Salīdzinājumā ar 

augustu cenas samazinājās par diviem procentiem. Reālais apaļkoku 

cenu līmenis bija par trim procentiem augstāks nekā visa iepriekšējā 

gada laikā pārdošanā uz vietas. 

Egles papīrmalkas realizācijas cena “ uz celma ” bija EUR 22,3 par 

kubikmetru, priedes  - EUR 20,0 un bērza  - EUR 20,3 par kubikmetru. 

Salīdzinājumā ar augustu priedes papīrmalkas cena samazinājās par 

vienu procentu, savukārt egles cena palielinājās par vienu procentu, bet 

bērza - par diviem procentiem. Par sešiem procentiem tika pārsniegta 

visa pagājušā gada vidējā cena par bērza koksni, bet skujkoku koksnes 

cena pieauga par mazāk nekā vienu procentu. 

Priedes papīrmalkas vidējā cena “ pie ceļa “ bija EUR 37,1, egles - EUR 

39,4, bet bērza - EUR 39,1. Salīdzinājumā ar augustu priedes, egles un 

bērza cena palielinājās attiecīgi par vienu, trīs un četriem procentiem. 

Visa pagājušā gada vidējā cena tika pārsniegta par sešiem procentiem 



attiecībā uz priedes koksni, par astoņiem procentiem attiecībā uz egli un 

par 11 procentiem attiecībā uz bērzu. 


